
 

 Pagina 1 van 4 

 
 
 
Geachte heer Kuipers,  
 
U bent inmiddels enige maanden in functie als bewindspersoon van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In uw functie kunt u veel verschil maken voor de 
vitaliteit en gezondheid van Nederlanders. En de gezondheid van Nederlanders is 
precies waar de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) zich ernstige zorgen over maakt. 
We hebben recent twee pandemische ‘wake-up calls’ gekregen: bewegingsarmoede en 
COVID-19. Onderzoek toont aan dat bewegingsarmoede het grootste 
gezondheidsprobleem van de 21ste eeuw is.1 Daarom moeten we vooruitkijken én 
onmiddellijk actie ondernemen. Virologen voorspellen namelijk dat er weer nieuwe 
pandemieën komen. Het is de rol van de overheid om de Nederlandse bevolking 
daartegen te beschermen, en sporten en bewegen zijn een essentieel onderdeel van 
deze bescherming. 
 
Bescherming immuunsysteem door sport en bewegen 
Sporten en bewegen behoren bij de eerste levensbehoeften.2 Als mensen niet sporten 
en bewegen kan dat hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengen. Beweging en 
sport helpen het lichaam laaggradige ontstekingsprocessen te bestrijden.3 Sporten en 
bewegen versterken het immuunsysteem4 en doen nog veel meer: ze beschermen 

                                                           
1 Blair J. (2009). Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. Br J 
Sports Med 43;1-2. 
2 Kohl, HW e.a. (2012). The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet, 
380: 294-305. 
3 Petersen AMW, Pedersen BK. (2005). The anti-inflammatory effect of exercise. Journal of Applied 
Physiology, 98;1154-1162. 
4 Da Silveira MP, da Silva Fagundes KK, Bizuti et al., (2021) Physical exercise as a tool to help the 
immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature. Clinical and 
Experimental Medicine, 21;15-28. 
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tegen diabetes type 2,5 glucose-intolerantie,6 hart- en vaatziekten,7 dikkedarmkanker,8 
borstkanker9 en het (versneld) ouder worden van de hersenen.10 
 
Cruciaal verschil tussen gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming 
De internationale literatuur is helder. Om de bevolking beter te beschermen tegen 
toekomstige pandemieën, moet de bewegingsarmoede afnemen.11 En bij die 
bescherming is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, en voor u als 
bewindspersoon.  
 
Als het gaat om de rol van de overheid bij het terugdringen van bewegingsarmoede zijn 
verschillende termen met verschillende betekenissen en consequenties in gebruik. Zo is 
in beleidsstukken als het Nationaal Sportakkoord en de Kamerbrief Nederland vitaal en 
in beweging sprake van sportstimulering en bevordering van sportdeelname.12 Ook de 
wet Publieke Gezondheid (hierna: Wet PG) gebruikt verschillende termen voor de rol die 
de overheid speelt in het verbeteren van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. 
De overkoepelende term ‘preventie’13 valt globaal uiteen in ‘gezondheidsbevordering’14 
en ‘gezondheidsbescherming’.15 16  
 
Er bestaat een cruciaal verschil tussen enerzijds terminologie en maatregelen ter 
bevordering en anderzijds terminologie en maatregelen ter bescherming van de 
gezondheid. Bij gezondheidsbevordering is het uitgangspunt dat burgers een individuele 
keuze kunnen maken voor een gezonde leefstijl, soms daartoe aangemoedigd door de 
overheid. Bij gezondheidsbescherming wordt ervan uitgegaan dat de overheid een plicht 
heeft om de gezondheid van burgers te beschermen. Maatregelen tegen roken hebben 
laten zien hoe succesvol de overstap is geweest van gezondheidsbevordering 
(bewustwording en kennisoverdracht) naar beschermende maatregelen zoals het 
verbieden van rookreclames en het roken op de werkplek en in de horeca. 
 
Sporten en bewegen als gezondheidsbescherming 
Bij de aanpak van inactiviteit wordt volgens de NLsportraad nu nog te vaak en uitsluitend 
gebruikgemaakt van termen en maatregelen in de sfeer van gezondheidsbevordering. 
De pandemie van bewegingsarmoede is intussen echter zo ernstig, dat de raad ervoor 
                                                           
5 Kirwan JP, Solomon TPJ, Wojta DM. (2009). Effects of 7 days of exercise training on insulin 
sensitivity and responsiveness in type 2 diabetes mellitus. American Journal of Physiol Endocrinol 
Metab 297; E151-E156. 
6 Eriksson JG, Ylihärsilä H, Forsén T. et al.  (2004). Exercise protects against glucose intolerance in 
individuals with a small body size at birth. Preventive Medicine 39;164-167. 
7 Penna C, Giuseppe A, Antonio C. (2020). Mechanisms involved in cardioprotection induced by 
physical exercise. Antioxidants & Redox Signaling, DOI: 10.1089/ars.2019.8009. 
8 Hojman P. (2017). Exercise protects from cancer through regulation of immune function and 
inflammation. Biochemical Society Transactions, 45;905-911. 
9 Adraskela K, Veisaki E, Koutsilieris M, Philippou A  Physical exercise positively influences breast 
cancer evolution. Clinical breast cancer, 2017 – Elsevier. 
10 Marques-Aleixo I, Oliveira PJ, Moreira PI. (2012). Physical exercise as a possible strategy for 
brain protection: evidence from mitochondrial-mediated mechanisms. Progress in Neurobiology, 99; 
149-162. 
11 Lavie CJ, Sanchis-Gomar F, Arena R. (2021).Fit is it in COVID-19, future pandemics, and overall 
healthy living. Mayo Clinic Proceedings 96;7-9. 
12 Nationaal Sportakkoord en Kamerbrief over Nederland vitaal en in beweging | Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl 
13 Preventie is zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te 
beschermen en ziekten en complicaties van ziekten voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium 
opsporen. 
14 Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving. 
15 Beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. 
16 Daarnaast wordt binnen de overkoepelende term preventie ook de term ‘ziektepreventie’ gebruikt. 
Dit is het voorkomen van specifieke ziekten of vroegtijdig signaleren van ziekten. Voorbeelden van 
maatregelen zijn screening, vaccinaties en preventieve medicatie.  

https://www.sportakkoord.nl/sportakkoord/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/20/kamerbrief-over-nederland-vitaal-en-in-beweging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/20/kamerbrief-over-nederland-vitaal-en-in-beweging
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pleit om te spreken over gezondheidsbescherming en de maatregelen die hierbij passen. 
De raad is ervan overtuigd dat sporten en bewegen niet altijd een vrije keuze zijn en dat 
de verantwoordelijkheid om (voldoende) te sporten en bewegen niet alleen bij de 
individuele burger ligt. Zie bijvoorbeeld de volgebouwde wijken zonder 
sportvoorzieningen, denk aan groepen die weinig te kiezen hebben – zoals mensen met 
een beperking of een laag inkomen - of neem de setting op scholen, kantoren en 
zorginstellingen, waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen noodgedwongen de 
hele dag zitten. Hier spelen factoren een rol waarop individuen weinig tot geen invloed 
hebben. 
 
De overheid kan bij de aanpak van bewegingsarmoede een cruciale, beschermende rol 
spelen. Dit past bij de aanbevelingen die de NLsportraad heeft gedaan in het advies en 
addendum De opstelling op het speelveld. 17 Daarin heeft de raad geadviseerd sport en 
bewegen te zien als een publieke voorziening en de toegankelijkheid tot sport en 
bewegen voor de - gehele - bevolking te borgen. De NLsportraad adviseert de 
verantwoordelijkheden van overheden vast te leggen in een sportwet en bijbehorende 
financiële investeringen te doen.18 De urgentie van het vraagstuk van inactiviteit vraagt 
om zo’n aanpak.  
 
Een wettelijke basis zorgt voor voldoende sportvoorzieningen en goede kwaliteitseisen, 
en met zo’n wettelijke basis kan het sport- en beweegaanbod bereikbaar en betaalbaar 
worden voor iedereen. Ook kan de verantwoordelijke bewindspersoon voor sport en 
bewegen de ruimte krijgen om interdepartementaal coördinerend op te treden en 
verkokering tegen te gaan. Op die manier kan uw ministerie, in samenwerking met 
andere ministeries, sport en bewegen onderdeel maken van het dagelijks leven van de 
bevolking.  
 
Sporten en bewegen als eerste levensbehoefte  
Zolang de sportwet er nog niet is, kunt u als bewindspersoon in de praktijk laten zien dat 
u serieus bent over gezondheidsbescherming, ook als het gaat om sport en bewegen.  
U kunt allereerst erkennen dat sport en bewegen tot de eerste levensbehoeften behoren 
en dat de overheid een rol heeft in het verregaand beschermen van de bevolking tegen 
inactiviteit. De Wet PG biedt het kabinet de mogelijkheid om via een ministeriële regeling 
het aanbieden van sport en bewegen, net als bijvoorbeeld verkoop van eten en drinken, 
essentieel te verklaren.19 Hiermee is en blijft het bestaande sport- en beweegaanbod te 
allen tijde beschikbaar voor de huidige gebruikers – dat is circa de helft van de 
bevolking. Daarnaast vraagt de NLsportraad uw aandacht voor de noodzaak om een 
toekomstbestendig sportstelsel te ontwikkelen waarmee de toegankelijkheid van sport 
en bewegen voor de gehele bevolking wordt gegarandeerd. 
 
Samenvattend: het kabinet erkende eerder al dat sport en bewegen een cruciale functie 
hebben voor de gezondheid van mensen.20 De raad roept u op om uw rol op te pakken 
en het verschil te maken voor de gezondheid van Nederland. U kunt dat doen door 
sporten en bewegen te erkennen als eerste levensbehoefte en de Nederlandse 
bevolking te beschermen tegen inactiviteit. De Wet PG biedt de mogelijkheid om 
maatregelen te treffen die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. Op de langere 

                                                           
17 De opstelling op het speelveld | Advies | Nederlandse Sportraad (nederlandse-sportraad.nl) 
18 Wettelijk en financieel addendum bij De opstelling op het speelveld | Advies | Nederlandse 
Sportraad (nederlandse-sportraad.nl) 
19 Artikel 58a Wet PG (art. 58a). Niet-essentiële dienstverlening is het hoofdzakelijk verstrekken aan 
afnemers van producten die niet zijn gericht op de eerste levensbehoeften en het hoofdzakelijk 
verstrekken aan afnemers van diensten die niet zijn gericht op de eerste levensbehoeften. 
20 Kamerbrief met reactie op motie over sport als essentiële sector | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2020/11/19/de-opstelling-op-het-speelveld
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2021/04/06/wettelijk-en-financieel-addendum-bij-de-opstelling-op-het-speelveld
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2021/04/06/wettelijk-en-financieel-addendum-bij-de-opstelling-op-het-speelveld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/20/kamerbrief-over-motie-sport-als-essentiele-sector
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termijn roepen wij u op sport en bewegen vast te leggen als publieke voorziening in een 
sportwet.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Nederlandse Sportraad, 
 
 
 

   
Michael van Praag Mariëtte van der Voet 
Voorzitter  Secretaris 
    
 
 


	Bescherming immuunsysteem door sport en bewegen
	Cruciaal verschil tussen gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
	Sporten en bewegen als gezondheidsbescherming
	Sporten en bewegen als eerste levensbehoefte

